
VLOGA ZA SPREMEMBO ODJEMALCA/STRANKE (lastnika ali 

uporabnika) 

Namen spremembe (izberite) 

o Sprememba lastništva

o Sprememba uporabnika oz. plačnika

o Sprememba imena

Podatki o odjemnem mestu 

Naslov: ______________________________________________ 

Št. odjemnega mesta (lokacija, izpolni dobavitelj): _________________________ 

Datum začetka obračuna s spremembo (izpolni dobavitelj): __________________ 

Dosedanji odjemalec/stranka (lastnik/uporabnik oz. plačnik) 

Št. stranke: ______________________  

Priimek in ime/podjetje: ____________________  Zak. zastopnik: ____________ 

Naslov: ______________________________ Davčna številka: _______________ 

EMŠO/mat. št.: __________________________ E-mail: ____________________ 

Telefon: __________________________________ 

Novi odjemalec/stranka (lastnik/uporabnik oz. plačnik) 

Št. stranke (izpolni dobavitelj): ______________________  

Priimek in ime/podjetje: __________________  Zak. zastopnik: _______________ 

Naslov: ________________________________ Davčna številka: _____________ 

EMŠO/mat. št.: __________________________ E-mail: ____________________ 

Telefon: __________________________________  

Naslov za prejemanje obvestil: ________________________________________ 

Priloga obrazca (dokazila): ____________________________________________ 

Opombe: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ Ekoenergo, celostna 
energetska oskrba, d.o.o. 

Tivolska cesta 48 

1000 Ljubljana, Slovenija 

ID št. za DDV: SI56300697 
Matična številka: 

2054566000

Osnovni kapital: 

1.000.000,00 EUR 

TRR: SI56 2900 0005 0489 
812 (UniCredit Banka 

Slovenija d.d., BIC: 
BACXSI22)

Okrožno sodišče Ljubljana 



Navodila: 

- vsako spremembo je potrebno skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili dobavitelju
sporočiti v roku 15 dni,

- obvezna priloga je verodostojno dokazilo o spremembi (prodajna, najemna, darilna pogodba,
sklep o dedovanju, izpis iz ZK,…. ), 

- za pravilnost in popolnost podatkov je odgovoren podpisnik vloge.

Vlogo izpolnil (ime in priimek): ________________________________________________________ 

_________________________   _____________________     ________________________ 

(lastnoročni podpis dosedanjega in novega odjemalca)      (kraj in datum) 

Ekoenergo, celostna 
energetska oskrba, d.o.o. 

Tivolska cesta 48 

1000 Ljubljana, Slovenija 

ID št. za DDV: SI56300697 
Matična številka: 

2054566000

Osnovni kapital: 

1.000.000,00 EUR 

TRR: SI56 2900 0005 0489 
812 (UniCredit Banka 

Slovenija d.d., BIC: 
BACXSI22)

Okrožno sodišče Ljubljana 

Za obdelavo vaših osebnih podatkov, vas vljudno naprošamo, da nam v 
skladu s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov posredujete 
izpolnjen in podpisan GDPR obrazec, ki se nahaja na spletni strani 
podjetja Ekoenergo.
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